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ABSTRAKSI 

Tretl Christina Kusuma\\ardaUL Prnguruh TerLlpl Relabasl Pernaj(jsan Pado 
Ibu Hamil Anal- Perfama. Suruhaya,' Fakultas Psikulob>i Universita.<; Airlangga 
Surabaya, 2004. 

Tujuan dati penelitian 1n1 adalah untuk mengetahui apakah ada pengarub 
pemberian terapt relaksasi terhadap pcnurunan ting,kat kecemasan pada ibu hamil anak 
pertama, dimana tingkat keccmasan merupakan vanabel terlkat (Y} dan pcmbenan 
terapi relahasi pemafasan sebagal variabe1 beba5 (X). 

Populasi dati penelitian ini adalah ibu kehamilan pertama dengan karak-teristik 
bcrusia antara 25 sampal 30 tahun, bdum pernah mengalami kegugurall, tidak scdang 
menderita suatu penyakit, usi kandungan antara 6 sampai 9 bulan. 

Jenis pcnelil1an yang digunakan adalah ck<;perimen dengan desam penelitian 
quasI experimental research Pola penelitian adal.ah nvnrandomi:::ed cuntrol group 
pn:l(,,\'i pustu:M design Pcngambilan sampling dilakukan dengan purpo<;ive samplmf!., 
Pengukuran tinrkat kccemasan dilakukan dengan kuesioner skala kccemasan, Dan 
perhitungan reliabititas alat ukur dipe(Oleh ko(;fh,ien korclasi sebcsaf 0,9408 yang 
menunjukkan alat ukur iui rchabeL Dati ujl valiPitas terhadap burlr tes, diperolch 
kordasi aitern total bcrgerak dari 03360 sarnpal 0,7803, 

Tcknik. analisa data djlakukan dengan Uji Mann Whitney. Hasil Ujl U sntara 
ke1ompok eksperimen dcngan kelompok kontroJ scsudah diberi perlakuan dlperolch 
nllai U ~--oc 0,000 deogan nilai p -= 0,004 berarti terdapat pcrbcdaan yang signifikan antafa 
tillgk3t kecemasan ibu hamil anak pertama pada keiompok kontrol dan tingka~ 
kecemasan ibu harnil anak pertarna pada kelompok ekspcrimen sc1e1ah pemberian 
{crapi. Has!l Uji U perbedaan mean rank kecema.>;,an kelomt,.'Xlk ekspenmen dan 
kelompok kontrol diperolch nilai mean rank pada kelompok eksperimen se~sar 3,50 
sedang mean rank. pada kclompok kontroi sebesar 9.) yat"Jg berarti tingkat kccemasar. 
pada kelompok ek$perimcn mengalamt penwunan scdang pada keiompok kontwl 
mengalami kenaikan. Dmi hnsil L1jl U, maka hipNesis yang menyatakan "Ada pengamh 
antara pemberian tempi reiaksasi pernafusan terhadap penurunan tingkat keccmasan 
'Pada ihu hamit anak pertama" diterima, 
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